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Milé čtenářky, milí čtenáři,

srdečně Vás vítám u nového čísla Klády.

Jistě jste dostal i spoustu skvělých dárků,

naplno si uži l i vánoční prázdniny a možná jste

se i těši l i do školy. A nebojte, to předpololetní

dohánění a vylepšování známek znám taky ;-)

V tomto čísle si můžete přečíst, jak možná

skončí svět, jak si upéct bábovku, uvařit

karamel, o třídě 4.A, o novém díle Star Wars, o

Jihlavě, o Hunger Games a mnohem víc.

Samozřejmě se, jak už to je zažité, pobavíte.

Doufám, že i pod mým velením se Vám bude

Kláda líbit : -)

Spoustu zábavy s novým číslem Vám přeje

nový šéfredaktor

Kryštof Miksa, 8.B

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Bon Jovi je rocková skupina založena v New

Jersey. Skupinu založi l John Bon Jovi.

Skupina se proslavi la songem Blaze of Glory.

Skupina má nyní pět členů. Album Blaze of

Glory je samotné dílo kamaráda Johna.

Skupina je aktivní od roku 1 983.

Skupina má velký úspěch také kvůli songu

"I t's My Life".

4 Igor Rázga, 7.A

Bon Jovi



Bíba a Atka, 4.A

Do naší třídy chodí Lukáš, Anička, Ati, Verča, Sára M, Matěj,

Sara B. , Bíba, Káťa, Sophka, Ema, Berta, Nela, Maky, Bety,

Jáchym Č., Vašek, Štěpán,Kája, Fi l ip, Tadas, Michal, Adéla,

Jáchym T., Anežka a David.

Máme hodnou a krásnou paní učitelku Michaelu Pávovou.

Ve třídě je nás 26 - z toho 1 0 kluků a 1 6 holek. Máme

učebnu 11 0, vedle kanceláře školy. V Lucerně jsme zpívali

Štědrý večer nastal.

Nově máme lavice pro dva. Máme hezkou třídu. Teď jsme

byli v divadle Minor na představení jménem Vánoce. Bylo to

moc hezké. Dne 11 .1 .201 6 jsme měli náročný den, protože

jsme šli do knihovny. Potom u nás byl projekt Pokladnice

vzpomínek. Dostal i jsme za úkol zeptat se svých babiček a

dědečků na otázky ohledně jej ich dětství. Moc se nám to

líbi lo.

5

Naše třída 4.A



Co budeš potřebovat:
- 1 hrnek másla
- 2 hrnky cukru
- 2 čajové lžičky vanilkového extraktu
- 4 vajíčka
- ¾ hrnky kakaa
- 1 hrnek hladké mouky
- ½ kávové lžičky kypřícího prášku
- ¼ kávové lžičky soli
- 1 hrnek drcených ořechů
- poleva

Postup:
1 . nahřej troubu na 1 70 – 1 80 °C
2. vymaž pekáč
3. rozehřej máslo, vmíchej cukr a vanilku
4. přidej vejce a kakao a míchej, dokud není vše
dobře rozmíchano.
5. přidej mouku, kypřící prášek a sůl, dobře
rozmíchej
6. přidej ořechy, chceš-l i
7. nal i j těsto do pekáče
6. peč 30 – 35 min

Dobrou chuť :-) !

6 Káťa, Sophi a Bety, 4.A

Brownies



Michaela Zajíčková, 7.B

Do kastrůlku dáme 1 /2 hrnku cukru a 2
lžíce vody. Dáme vařit za stálého míchání,
aby se nám karamel nepřipál i l . Na konci
má mít karamel zlatavou až trochu hnědou
barvu. Až obsah kastrůlku vytvoří sirup, a
začne bublat máme karamel hotový. Podle
potřeby můžeme karamel dobarvit
potravinářským barvivem (stačí malé
množství).

7

Vlastní výroba karamelu



Dakarská Rallye je každoroční závod vozidel.

Letošní rok se jede z Dobrých Větrů do Salta a

Rosario. Jsou zde různé kategorie

aut, kamionů a motorek. Etapy ral lye se pohybují i

okolo stovek kilometrů za 24 hodin. V soutěži se

může účastnit jak profesionál, tak i amatér.

Soutěže se zúčastní i Čech Loprais, který j i v

kategori i kamionu vyhrál asi pětkrát.

Bohužel asi ve třetí etapě se mu zadřelo ložisko na

předním kole a závod nedokončil .

8 Igor Rázga a Vojta Felber, 7.A

Dakar



Igor Rázga, 7.A

Letošní ročník v pořadí 49. byl konán jako vždy v

Jizerských horách. Datum běhu bylo 8. 1 . 201 6 a

běhalo se od rána a poslední běh vyběhl až v 1 7

hodin odpoledne se svíti lnami na čelech. Běželo se

asi 1 6 okruhů a na trasu bylo navozeno asi 80

kamionů technického sněhu. V kategori i mužů

vyhrál Nor Petter Eliasen s časem asi 2 hodiny 1 8

minut. Čech Stanislav Řezáč, který j i vyhrál 3x,

doběhl na 1 3. místě.

9

ČEZ Jizerská 50



Jihlava je krajské a zároveň okresní město v Kraji

Vysočina, položené na pomyslné hranici historických

zemí, Moravy a Čech. V Jihlavě bydlí 50 tisíc

obyvatel podle údajů z 1 .1 .201 5. Má katastrální

výměru 78,85 km2, nadmořskou výšku 525 m a PSČ

586 01 . Jméno města je odvozeno od řeky, která

městem protéká, Jihlava. A tak možná získala takové

jméno, protože ve staroslovanských jazycích slovo

„jehla“ znamenalo ostré kamení v říčním korytu.

J ihlava je známá i díky své architektuře městských

domů a dalších. Nejnavštěvovanější památky

zahrnují j ihlavskou ZOO a aquapark Vodní ráj.

1 0 Matyáš Miksa, 6.A

Česká města 2: Jihlava



Daniel Myslivec, 8.A

Hans Florian Zimmer, narozený 1 2. září 1 957 ve

Frankfurtu, je skladatel fi lmové hudby. V současné době

je jeho hudba považována za nejúspěšnější v tomto

oboru. Interstel lar, Piráti z Karibiku, Kung Fu Panda,

Rush, Gladiátor, Temný Rytíř, Inception, Muž z Osely a

další, k tomu všemu skládal on.

Svoji kariéru započal hraním na klávesy a syntetizátory v

kapelách Ultravox a The Buggles. Zásadním průlomem

jeho kariéry se stal rok 1 988, v němž napsal hudbu k

fi lmu Rain Man.

V dubnu a květnu roku 201 6 pořád Live Tour po Evropě.

Konkrétně 7.5. 201 6 má koncert u nás v O2 aréně.

11

Hans Zimmer



Paní Pohlreichová provozuje j iž třetím rokem tábor jménem

Little Horseman Camp, na kterém se právě tento způsob

komunikace s koňmi učí. Letos jsem na něj jela a nemohla jsem

uvěřit tomu, jak je to tam úžasné. Ne jen, že nás tam učil i práci

s koňmi, ale učil i nás tam i to jak být samostatný, a to takovým

způsobem, že jsme si sami dělal i večeře. Jednou to bylo tak, že

jsme šli do lesa (který byl asi 5 km od ranče) a nosil i jsme dříví

na nosítkách. Museli jsme si sami zapálit oheň a udělat si buřty

(což bylo skoro každý den). Když nebyly buřty, dělal i jsme si

pomazánky. No ale teď už k tomu, co to je ten horsemanship.

Jak už jsem říkala, horsemanship je přirozená komunikace s

koňmi. Většina l idí je zvyklá na to, že jsou koně okovaní,

mají udidlo v ústech a podobně. Jenže

u horsemanshipu to tak

není. Koně nemají

udidlo, nejsou

okovaní a mají jen s

edlo a podbřišák a mají

okolo krku hozené vodítko,

což v tomto případě slouží

jako otěže.

1 2

Horsemanship:



Ester Zajícová, 5.B

Při horsemanshipu se s koňmi pracuje hlavně ze země,

protože se nimi učíte komunikovat pomocí her. Ale ne

takových, jaké si představíte pod názvem hry, tohle je

něco úplně jiného. Tyto hry se nazývají třeba Dikobrazí

hra, což je hra s mrkvovkou (dlouhá tyč a na konci té

tyče je dlouhý provaz nazývaný string) a pomocí té

mrkvovky koně otáčíte. Jako další je třeba takzvaná

přátelská hra: Koně máme na vodítku a vodítko držíme

prověšené v ruce. A když chceme, aby zacouval,

klepeme čím dál víc vodítkem. No, a když zacouvá, tak

ho pochválíme. Existuje spousta dalších těchto her.

Možná si pod názvem horsemanship představíte něco

neuvěřitelně těžkého, ale pak zjistíte že je to lehké a

ještě k tomu i zábava.

1 3

Přirozená komunikace s koňmi



Redaktor si ve své mozkovně vymyslí článek v

úterý při jde do klády a začne ho zapisovat do

počítače jazykovou korekturou. Přidají se

obrázky a pak začne pracovat grafik. Ten vše

urovná a srovná aby to nějak vypadalo.

Pak se vše vytiskne a secvaká.

1 4 Václav Lipš a Kryštof Ulrych, 7.A

Kláda jako taková



Ondřej Vaverka 8.A

Nadcházející letní olympijské hry se budou konat,
jak asi všichni víte, v Brazíl i i , konkrétně ve městě
Rio de Janeiro na stadionu Maracanã. Oficiálně se
jmenují Hry XXXI. Olympiády, takže jsou to už 31 .
olympijské hry novodobé historie. Začnou
zahajovacím ceremoniálem 5. srpna a skončí 21 .
srpna. Bude se soutěžit celkem 306krát ve 28
sportovních disciplínách, což je o dvě více než
minulý rok. Od minulého roku byly přidány 2
sporty: rugby a golf. První Letní olympijské hry
novodobé historie se konaly roku 1 896 v Aténách v
Řecku. Oficiálně jsou známé jako hry I . Olympiády
a konaly se od 6. do 1 5. dubna. Z českých
sportovců se zúčastni l jen Jiří Stanislav Guth-
Jarkovský, který byl do roku 1 994 členem
olympijského výboru. Soutěžilo se pouze v devíti
disciplínách.

1 5

Letní olympijské hry



Od 22. srpna do 30. srpna 201 5 se konalo 1 5.

mistrovství světa v atletice v Pekingu na tzv.

Ptačím hnízdu. K naší smůle se z chlapců

nikdo nedokázal vyškrábat na stupně vítězů.

Jak jistě tušíte, běh na 200 m ovládl úřadující

mistr Usain Bolt. U žen o mnoho více

uspokojivé , ale naštěstí se tam jedno zlato

vešlo, vtěsnala ho tam Zuzana Hejnová v

běhu na 400 m s překážkami v čase 53.50.

1 6 Igor Rázga, 7.A

MS v Atletice



Star Wars: Síla se probouzí je VI I . díl úspěšné
serie Star Wars.
Tentokrát fi lm převzal Disney, takže fi lm nabyde
úplně nových rozměrů. Premiéra tohoto fi lmu byla
1 7. prosince.
Rozhodně je se na co těšit, třeba na Harrisona
Forda v rol i Hana Sola, nebo na nového
vytuněného zastánce temné síly. Bohužel z Darth
Vadera zbyde jen pomačkaná helma.

Igor Rázga a Vojta Felber 7.A

Star Wars VI I

1 7



Žáby nemusí pít vodu. Vstřebávají j i kůží. A při

skákání vždy zavírají oči .

Krokodýl nemůže vystrčit jazyk, ani s ním nijak

volně pohybovat, protože ho má přirostlý ke

spodnímu patru. Krokodýl má také nejsi lnější

trávení ze všech živočichů. Stráví krunýře

želv, kosti i kopyta. Neuvěřitelné, vždyť

krokdýl prakticky dokáže strávit koně!

Zelené želvy si klíďo píďo plavou více než dva

tisíce kilometrů jen proto, aby nakladly vejce

na své oblíbené pláži. Tam se chvilku

porozhlédnou a plavou zpátky. Zajímavé také

je, že vždy bezpečně trefí. Bez dopravních

značek a GPS. Prostě trefí.

Komáry nejvíce přitahuje modrá barva. A

raději sedají na děti než na dospělé.

1 8

Pár zajímavostí



Hlemýždi mají stovky až tisíce zubů. Jej ich

chrup může obsahovat až stovky řad několika

různých druhů zubů.

Slimák má čtyři nosy.

Největší vejce na světě klade žralok.

Šváb může žít i deset dnů bez hlavy. Ať vás

ani nenapadne si to ověřovat v praxi!

Kočka nemá klíční kost, takže se protáhne

přes jakýkoli otvor velikosti jej ich hlavy. Zato

má 30 obratlů. Není divu, proč jsou tak

ohebné!

Hadi jsou dokonalí masožravci. Nikdy

nesežerou žádnou rostl inu. Nikdy.

ze světa zvířat

1 9Helenka Maršálová, 7.A



Šest stupňů odloučení je název teorie, která předpokládá,

že je každý člověk na světě s každým jiným propojen

řetězcem maximálně šesti navzájem známých lidí.

Dejme tomu: teorie tvrdí, že jste spojen s nějakým člověkem

v Etiopii tak, že váš kamarád zná někoho z například ze

Slovinska, ten zná někoho z Itál ie, ten z I tál ie zná někoho z

Maroka, ten z Maroka zná někoho z Alžírska, ten z Alžírska

zná někoho ze Somálska a ten ze Somálska zná daného

člověka z Etiopie.

V roce 1 967 učini l americký psycholog Stanley Milgram

pokus, ve kterém oslovil 1 60 náhodně vybraných lidí, aby

předali dopis osobě místně i sociálně vzdálené. Pokud ji

neznají, mají dopis předat dál a informovat ho. Zj isti l , že

průměrný počet předání je 5,5,

nejdelší cesta měla 1 2 předání.

V roce 2001 na Kolumbijské universitě podnikl i pokus:

rozeslal i e-maily 1 9 cílům v různých zemích a potvrdi l i toto

číslo. Můj názor je, že teorie je přinejmenším zajímavá, ale

nejspíš nepříl iš reálná.

20 Matyáš Miksa 6.A

Šest stupňů odloučení



I když tuleni ži jí ve vodě i na souši, většinou hledají
potravu v moři .
Tuleni jsou savci a dožijí se neuvěřitelných 30-40
let (síla na takové malé tvorečky. . . ) !
Jsou to nejrozšířenější ploutvonožci světa. Na
souši se plazí po břiše.
Pod velkýma očima se nachází těsně u sebe
postavené nozdry.
Jej ich hlavní potravou jsou sledi, štikozubci a
tresky, které tuleni loví při ponorech trvajících 3-5
minut.

Helena Maršálová, 7.A

Tuleni
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Stojí dvě blechy na zastávce. Jde kolem
pes a jedna říká: „Hele, už nám to jede.“

Ve škole na poslední hodině říká paní učitelka:
„Kdo odpoví na moji otázku jako první, může odejít
domů.“ Pepíček vyhodí jablko z okna a paní učitelka se
ptá: „Kdo to udělal?“ Pepíček řekne: „Já, na shledanou.“

Jde maminka se svou malou dcerkou
kolem zverimexu a dcerka říká: "Mami, já chci k
Vánocům pejska." Maminka odpoví: "Ne, budeš mít
kapra jako ostatní!"

Víte, jaký je rozdíl mezi koněm a špendlíkem?
Na koně nejdřív vyskočíš a potom sedneš, ale na
špendlík si nejprve sedneš a potom vyskočíš.

HÁDAJÍ SE:
Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Já najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny!"
Internet: "Beze mě jste všichni namydlení!"
Elektřina: "A tak se uklidníme, jo?!"

22 kolektiv vtipálků ze 7.A

Vtipy



Alan Turing se narodil 23.6. 1 91 2 a byl to britský matematik,
kryptoanalytik, zakladatel počítačové vědy a umělé
intel igence. Za druhé světové války pracoval pro vládu v
Blechley Parku, kde se lušti l i německé tajné šifrované kódy
na stroj i enigma. Historici odhadují že prolomení kódu
enigmy zkráti lo druhou světovou válku o více než dva roky a
zachránil více než čtrnáct mil iónů životů. Vláda to držela v
tajnosti více sto padesát let. Turingova práce se stala
základem pro výzkum toho čemu vědci říkal i „Turingovi
stroje“. My jim dnes říkáme počítače. 7. 6. 1 954 poté co mu
vláda nařídi la hormonální léčbu, spáchal Alan Turing
sebevraždu, bylo mu 41 let. Teprve v roce 201 3 královna
Alžběta I I . ocenila jeho činy.

Citát Alana Turinga:
„Počítače si zaslouží být nazýván intel igentní, až oklame
člověka, který uvěří, že počítač je člověk.“

David Batt, 4.B

Alan Turing
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Závěr

Šéfredaktoři: Kryštof Miksa, 8.B

Grafici: Fi l ip Mlíkovský, 9.B

Robert Melika, 9.B

A další členové školního časopisu,

kteří nám dodávají články. . .

Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2




