
Číslo 2 Roční
k 2014

/2015
Prosin

ecKláda



Nalezla se kláda
Dne 18.5. 2014 byla v
učebně 110 nalezena
kláda. Váží zhruba 640
kg. Její hustota je

přibližně 720 kg/m3. Právě z toho můžeme usoudit,
že je z dubu. Má válcovitý tvar. Její podstavu tvoří
skoro pravidelný kruh. Z okna byl vyhozen jeden
lýkožrout, který byl na kládě nalezen. Je tedy lehce
poškozená. Tato kláda má 34 letokruhů. Pokud je
tato kláda vaše, nebo pokud o ni máte zájem, tak
máte smůlu. Už jsme ji spálili.

Šimon Crowe 8.A
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Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



LIŠKA

4 Helena Maršálová 6.A

Je opravdu tak chytrá ?
Liška získala pověst chytrého, někdy i vychytralého

zvířete a takto také vystupuje v mnoha literárních
dílech, zajímavé je, že se tak děje v mnoha
kulturách. V eskymáckých mýtech vystupuje hned v
mýtu o stvoření světa, kde chce ponechat vládu
tmy, v tom jí zabrání zajíc, někdy havran.
Pravděpodobně nejstarším literárním dílem, kde
vystupuje liška, je sumerský mýtus Enki a
Ninchursanga. Již v tomto mýtu je liška považována

za chytrou, proto je
požádána bohem
Enlilem, aby našla a
přivedla uraženou
bohyni
Ninchursangu, což
liška provede.
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LIŠKA

Helena Maršálová 6.A

V Řecku se v literatuře
liška objevuje např. v
Ezopových bajkách hned
několikrát, ačkoliv zde
není vždy ten, kdo
někoho přechytračí, ale
někdy je i ona

přechytračena. Liščí moudrost naznačuje i latinské
přísloví „Vulpes non iterum capitur laqueo“, které se
překládá jako „Liška se nedá chytit dvakrát“.
Antického původu jsou i rčení jako "Každá liška svůj
ocas chvílí" nebo "Liška neprchá tam, kam mrskne
ocasem."

Lišky se začaly v období středověku a renesance
masově vybíjet, kvůli kráse jejich kožichů.



Iron Maiden
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Iron Maiden je
Britská
heavymetalová
skupina
založená v
roce 1975
baskytaristou
Stevem
harrisem.

Kapela se stala legendární nejen díky své hudbě ,
ale také díky svému maskotovi Eddiemu. Známé
songy : Fear of the Dark, the Trooper a IRON
MAIDEN. Bruce Dikinson nazpíval 11 alb z 15.
Skupina ještě pořád hraje a je čím dál víc slavná.
První album nahráli v roce 19781980.Do roku
2010 skupina vydala patnáct studiových alb. Zatím
jejich poslední bylo v roce 2010 a to The FInal
Frontier Eddiho nebrali jako loutku, ale jako člena
kapely a používali ho jako asi dva a půl metrovou
figurínu při jejich koncertech. Ze zákulisí ho technici
ovládali mechanici a pohybovali s ním hlavně při
písni IRON MAIDEN.

Vojta Felber, Igor Rázga 6.A



iPhone 6

7Matyáš Boháček, 5.B

Společnost Apple představila zcela nový iPhone 6.
Zároveň stáhla z prodeje iPhony 5, bude je dovážet
pouze s uložištěm 8GB. Nový iPhone 6 se vyrábí ve
dvou typech, iPhone 6 a iPhone 6 PLUS. Verze PLUS
je o hodně větší než ostatní jrjí vrstevníci. Oproti
průměrné velikosti 4,5 palce má verze PLUS o palec
více. Budou se vyrábět v stříbrné, zlaté a vesmírně
šedé. Úložiště budou mít až 64bitů. V iPhonu 6
budou i zcela nové vychytávky jak v hardwaru, tak i
v softwaru. Zcela nový foťák bude rychlejší a bude
mít lepší HD kvalitu. V softwaru to bude rychlejší
připojení k WiFi sítím (uvádí Apple) a novinka ID
Touch – díky otisku vašeho prstu Iphone odemknete
a přihlásíte se na váš účet. Cenově ale vyjde celkem
na dost – ale to se dalo očekávat. iPhone6 seženete
na eshopu Apple.com od 18 390 Kč, verzi PLUS od
21 190 Kč. Za tyto ceny seženete iPhony s úložištěm
16 GB. Více GB za více peněz.
+ ve třech barvách, max. úložiště 128GB, Retina HD
displej
 když Iphone6 PLUS ohnete, rozbije se (aféra
#Bendgate)



New York

8 Kryštof Miksa 7.B

Vítám Vás u dalšího dílu ze série článků o světových
městech! Tentokrát se podíváme do největšího (NE
hlavního!!) města Spojených států amerických. New
York je zhruba 8 a čtvrtmilionové město na
západním pobřeží Ameriky. Leží ve státě jmenujícím
se (pozoruhodně :D) New York, ovšem není jeho
hlavním městem. Starostou je Bill de Blasio.
Přezdívá se mu „Město, které nikdy nespí“. Hustota
zalidnění činí 10 316 obyvatel na kilometr čtvereční.
Protéká jím řeka Hudson. Většina městské
aglomerace se nachází na ostrovech Manhattan,
Long Island a Staten Island. New York jako město
se rozděluje na 5 městských částí (county, množné
číslo counties): Manhattan, Brooklyn, The Bronx,
Queens a Staten Island. Kdyby se všechny části
rozdělily na samostatná města, všechna kromě
Staten Islandu by patřila mezi 10 nejlidnatějších

měst v USA. New York je
oproti Londýnu z
předchozího dílu o poznání
teplejší, např. teplotní
rekord z ledna je 21 stupňů
Celsia a z června 38 stupňů.



New York

9Kryštof Miksa 7.B

A teď něco, co byste rozhodně měli navštívit:
Socha svobody – toto místo určitě všichni znáte, je
to socha na Ostrově Svobody věnovaná Francouzi
Central Park – největší park v USA, umístěn
pochopitelně ve středu Manhattanu.
Times Square – nejznámější náměstí Ameriky, něco
jako Picadilly Circus v Londýně – plno reklamních
displayů, dennodenně i nočnonočně ( :D ) hluk...

New York City Fire Museum – muzeum newyorského
hasičského sboru, jehož počátky sahají do roku
1648, jehož motto je New York's Bravest
(Nejstatečnější New Yorku), jehož počet
zaměstnanců sahá k 15 870...



Vánoční koncert 2014 – Lucerna
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Letošní vánoční
koncert se nám
všem opravdu
povedl. Po krásné
úvodní skladbě
Eliáše a Alice
následovala 3.A.
s jejich variací
koled, potom 4.A

s Vánoce, Vánoce přicházejí, pak naši prvňáčci s
písněmi Zvoneček a Štědrý den. Po nich byla jedna
lidová píseň jménem Měsíce, kterou nám předvedla
3.B. měli úžasně propracované kostýmy , to
klobouk dolů ... ) a hned za nimi následovala 8.B s
neobvyklou anglickou písničkou Shake up  Train a
jako 7. číslo nastoupila 7.A s velice efektivním
vystoupením Z jedné strany chvojka a perfektním
světelným závěrem. To ale zdaleka není všechno ;
po sedmácích vystoupila 5.B s písní Půlnoční, potom
následovali druháčci se dvěma krásnými koledami,
které měli krásný rytmický doprovod ( koledy se
jmenovali Stojí vrba košatá a Ve městě i ve vůkolí ).
Následovala 8.A s Variací na renesanšní téma

Helena Maršálová, 6. A



Vánoční koncert 2014 – Lucerna
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hned po 8.A jsme se ukázali my, 6.A, s písní Byla
cesta, byla ušlapaná. Potom 5.A vystoupila s
německou písní In der Weihnachtsbackerei, pak byla
6.B s Vánočním časem od Nightwork a jako 14. číslo
nastoupila 7.B s Tisíci anděli a potom se předvedla
školní kapela s písní Little Wing. Po kapele
vystoupila 4.B s Tančícím Polárníkem a Kašpárkem v
rohlíku. Jako předposlední se předvedla 9.A s písní
Christmas roses a jako poslední vystoupil sbor s
několika koledami. Kdo si počkal, zjistil, že pan
učitel Bošek dostal ocenění za nejlepšího učitele.
Gratuluji ! To je asi vše pro tento Vánoční koncert,
takže přeji všem hodně úspechů( ale hlavně ve
škole )

Helena Maršálová, 6. A



O ztracené nule

1 2 Hana Vlasáková 4.A.

Byla jednou jedna skupina čísel, a to sice 0, 1, 2, 3,
4, 5,6, 7, 8 a 9. Čísla od 1 až do 9 se 0 posmívali,
protože byla nejnižší. Nula byla smutná a tak utekla
a nikdo už jí neviděl. Ze začátku si toho nikdo
nevšiml, ale potom jim začalo připadat divné, že tu
není a šli ji hledat. Šli a šli, až došli k hostinci a
jelikož byli unavení, šli poprosit o nocleh, ale
hospodský byl velmi zlý člověk. Nechtěl je pustit
dovnitř a tak museli spát v lese. Ráno se probudili a
měli velký hlad. Šli a šli až přišli k jabloni na které
bylo spousta jablek. Čísla už měla hlad, a tak si šla
natrhat pár jablíček k jídlu. Když rozkrojili první
jablíčko, vypadla z něho ztracená nula, která se v
něm schovávala. Společně se tedy vrátili domů.



Fed Cup

1 3Igor Rázga, Vojta Felber 6.A

Finále Fed Cupu 2014 se
odehrávalo v O2 Aréně v
Praze. Náš tým solidně
vyhrál nad Německem a
získal salátovou mísu (dole
na obrázku.) Fanoušci také

nechyběli, takže v aréně byla úžasná atmosféra.Do
finále jsme se probojovali přes Španělsko a Itálii až
k Německu, které jsme porazili 3:1. Finále jsme
hráli 8. až 9. listopadu. První bod nám získala Petra
Kvitová, druhý Lucie Šafářová, třetí nám získala
opět Petra Kvitová, čtvrtý bod jsme bohužel
nezískali, ale zato čtvrtý bod nám získala Andrea
Hlaváčková a Lucie Hradecká ve čtyřhře. Je důležité
zmínit , že se zúčastnilo 95 družstev.
Letos se odehrával již 52. ročník a našemu týmu se
to podařilo znovu vyhrát. Na vítězství má stejnou

zásluhu jako hráči
trenér Petr Pála.
TAKŽE
BLAHOPŘEJEME!



Vtípky

1 4 Igor Rázga, Vojta Felber 6.A

Chuck Norris se kvalifikoval do závodů Daytona 500
maximální rychlostí 324 mil za hodinu. Bez auta.
Víte, co je paradox?
Že této blbé době se bude za pár desítek let říkat
staré dobré časy!
Přijde babka po dlouhé době k lékaři a doktor se jí
ptá:
"Tak co babi, pročpak jste u nás tak dlouho nebyla?"
"Já jsem byla nemocná, pane doktore."
Učitelka se ptá žáka: "Víš, jak se rodí blbé děti?"
"Ne."
"Tak se zeptej svojí mámy!"
Motto řidiče:
Každý, kdo jede pomaleji než já, je idiot.
Každý, kdo jede rychleji než já, je šílenec.
Štěstí nezávisí na penězích.
Ale stejně se líp brečí v limuzíně než v autobuse.



Vtipy

1 5Víšková Dominika, 4.b

"Pane doktore, sotva začnu pracovat, hned usnu."
"A kde pracujete?"
"Na jatkách."
"A co tam děláte?"
"Počítám ovečky na příjmu."
„Pepíčku, kde ses narodil?“, ptá se paní učitelka.

„Prosím, v Praze.“

„A v jaké části?“

„No, já sem se tam narodil celý.“

Co řekne blondýnka, když jí požádáte, aby vám

vyhláskovala své jméno?

„S-V-É-J-M-É-N-O.“

Víte, proč si blondýny lejou do počítače vodu?

Protože chtějí surfovat na internetu.



Závěr

Šéfredaktor: Evelyn Kofronová
Hlavní grafik: Michal Gregor
A další clenové školního casopisu, kterí nám
dodávají clánky. . .
Casopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2




