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Milé čtenářky, milí čtenáři,

opět se shledáváme u nového čísla Klády.

Zase ty vánoční prázdniny utekly, zpátky do

školy, sedět v lavici, dělat domácí úkoly,

dohánět známky. . . Taky už je čas se pomalu,

ale j istě začít učit na při jímací zkoušky, kdo by

chtěl přestoupit na gymnázium. To všecko vám,

milí čtenáři, způsobí menší či větší stres.

Tak snad vám Kláda pomůže se trochu

odreagovat :-)

Váš šéfredaktor

Kryštof Miksa

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Dopravní podnik vlastní nové autobusy SOR

City 1 8 nebo 1 2 NB. Vlastní také tramvaje

Škoda 1 4T nebo 1 5T. Metro v Praze je dle

některých zdrojů třetí nej lepší metro v Evropě.

Projedete se na třech linkách, A z Depa

Hostivař do Nemocnice Motol, B z Černého

Mostu na Zličín a C z Hájí do Letňan. Na letiště

se dostanete novým autobusem, který měří 25

m. Ke zlepšení dopravy přispěly nové

nízkopodlažní autobusy, lanová dráha, která

vede na Petřín z

Újezdu a přívěsy,

které plaví místní i

turisty přes Vltavu.

Honza Pecka, 3.B

Dopravní podnik Prahy
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Tento španělský hráč, který hraje za FC

Barcelona, je jeden z nejlepších hráčů na

světě. Neymar ohromil celý svět svými

fotbalovými dovednostmi. Už od samého

začátku, co začal hrát, překonal většinu

j iných talentovaných fotbalistů. Na zádech

nese pod svým jménem číslo 11 . Je to můj

nejoblíbenější hráč.

5 Viktor Čech, 3.B

Neymar



Dnes se zeptáme různých učitelů ne 2 vánoční
otázky:

1 . Jak a s kým slavíte Vánoce?
2. Stalo se vám někdy na 24.1 2. něco
mimořádného?

Paní učitelka Klečková:
1 . S rodinou, se svými dcerami, tradičně.
2. Ano, netekla voda. Musím říct že to bylo
skutečně na mrtvici: -).

Pan učitel Vacek:
1 . Se svou nejužší rodinou.
2. Asi ne.

Paní učitelka Hájková:
1 . S rodinou, tradičně.
2. Ne

Paní učitelka Nováková:
1 .S rodinou.
2.Když jsem šla na půlnoční a rozsvicovala v
koupelně, vyhodila jsem pojistky celému baráku:-)
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Christmas



Paní učitelka Hlinovská:
1 . S rodinou, tradičně
2. Ne, asi se mi nic takového nestalo

Paní učitelka Šádová:
1 . S rodinou. Tradičně
2. Asi budu nudná, ale asi ne.

Pan učitel Tlapák:
1 . Rodina(máma,táta,sestra. . . )
2. V posledních letech si nevybavuji

Paní učitelka Klimentová:
1 . S rodinou,klasicky(manžel a děti)
2. Ano, narodil se mi můj první syn (00:20 hodin)!

Doufáme že jste se pobavil i !
Možná se vám stalo také něco mimořádného!

Veselé Vánoce!
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Ask

Tereza Švábiková a Anna Mullerová, 6.A



Peter Crowe, 3.B 8

Red Hot Chil l i Peppers

Red Hot Chil l i Peppers, je americká kapela,

která prezentuje svoji hudbu jako rock. Mezi

jej ich nejznámější písničky patří třeba: Dani

California nebo Californication. Začala hrát v

roce 2003. Její členové se jmenují: Anthony

Keidis, Michael Balzary, Josh Klinghoffer a

Chad Smith.



Nejbohatší člověk planety — Bil l Gates vlastní zlatou
kartu McDonald' s, jež může využít kdykoli a bez
jiného placení.

Existuje jedna medúza, která sama od sebe nikdy
neumře, ale vždy ji zabije nějaký jiný predátor.

Google se původně jmenoval Backrub.

Usáma Bin Ládin byl v roce 1 980 agentem CIA.

Donald Trump má i svou vlastní stolní hru.

Lidé jsou večer o 1 cm kratší než ráno

Nejdražším materiálem na planetě je antihmota v
hodnotě 62,5 bil ionu $ za gram.

Původní hlas Mickey Mouse daboval sám Walt
Disney.

Každých 70 sekund se někdo pokusí o sebevraždu.

V Singapuru je zakázáno prodávat žvýkačky.

Při kýchnutí se zastaví všechny tělesné funkce
včetně srdce.

Lidský mozek se z 80 % skládá z vody.

Hynek Lambl, 5.B9

Víte, že. . .



Tank Tiger byl vůbec

první bojové vozidlo

svého druhu od první

světové války, jehož

konstrukce vycházela

z reálných bojových

zkušeností. Jeho celková hmotnost dosahovala

téměř dvojnásobku hmotnosti klasických

středních tanků spojenců. Jeho konstrukce

neměla zajistit pouze převahu nad středními

tanky, ale šla o krok dále. Tank svou úrovní

ochrany posádky a palebnou silou podstatně

překonával všechna dosud zkonstruovaná

vozidla. Na druhou stranu enormní velikost

tanku, výrobní náročnost, velká hmotnost a z

toho plynoucí výše pořizovacích nákladů

způsobily, že tank nemohl být na bojišti nikdy víc

než příležitostným hráčem. Vyráběn byl od

srpna 1 942 do srpna 1 944, celkem bylo

vyprodukováno asi 1 347 strojů.

Tiger I .

1 0Vojta Felber, 8.B



Unitato je stvoření, které je křížencem

BRAMBORY a JEDNOROŽCE. Je to

opravdu zajímavé.

Vypadá to jako brambora s rohem a s

rainbow hřívou. Někdy mám chuť to sníst

s kečupem a rohlíkem. Místo párku.

Mám ráda jednorožce a proto o tom píšu.

11 Kati Heinlein, 6.B

Unitato



Řím je nádherné město, které vyniká
počtem svých památek. Například
Coloseum, Vatikán, Pantheon a spousta
dalších. Má také fotbalové týmy AS Roma A
Lazio Roma. Každý má svého veterána: AS
Roma má Tottiho a Lazio Roma má
Kloseho. V Římě je také papež František,
který bydlí ve Vatikánu. Řím je také kulturní
město, už jenom proto, že tam jezdí turisté z
celého světa. Bydlí tam papež, jsou tam
výstavy nejznámějších malířů Picassa,
Leonarda da
Vinciho a
dalších. V
Římě jsem
byl třikrát a
vždy se mi
tam líbi lo.

1 2

Řím

Radek Vachtl , 4.A



Zemětřesení na Novém Zélandu
1 4.října 201 6 v 0:02 novozélandského času došlo
k zemětřesení o síle 7.8, tedy velké. Došlo k němu
na západě jižního ostrova patřícímu Novému
Zélandu. Po zemětřesení následovalo přes 4000
dotřesů, z nichž 4 měly sílu více než 6 stupňů. Při
hlavním zemětřesení byla vyvolána dvou metrová
tsunami. Zemřeli 2 l idé (1 pod troskami a 1 na
infarkt). Bylo to nejsi lnější zemětřesení na Novém
Zélandu za posledních 7 let a nejsmrtelnější za
posledních 5 let. Zemětřesení také vyvolalo mnoho
sesuvů půdy.

Zemětřesní v Polsku
29. l istopadu 201 6 došlo v Polsku nedaleko
německých hranic (a také Querxenlandu) k
zemětřesení o síle 4,3 Richterovy stupnice, které
mělo epicentrum v blízkosti obce Grębocice ve
které žije 5000 lidí. Zemětřesení způsobilo malé
škody a smrt osmi horníků, kteří v tu chvíl i
pracovali v dole.

1 3

Zemětřesení

Marek Haškovec, 5.B



Bíba Nevická, 5.A

Víte, co udělá policajt, když má chuť na

marmeládu??????

Oloupe si koblihu.

Vsadí se Rus, Američan a Čech, kdo co vyhodí

z letadla. Rus vyhodí dvě zlaté cihly, Američan

vyhodí dva pytle peněz a Čech hodí granát.

Potom přistanou a potkají plačící holčičku. „Co

se ti stalo?“ - „Na mě spadly dvě zlaté cihly.“

Potkají plačícího chlapečka. „Co se ti stalo?“ -

„Na mě spadly dva pytle peněz.“

Potkají rozesmátého dědu. „Co se ti stalo?“ - „Já

jsem šel kolem kadibudky, prdnul jsem si a ona

vybouchla.“

Maminka: „Pepíčku, zapal stromeček!“

O pět minut později se Pepíček vrátí a ptá se:

„Svíčky taky?“

1 4

Vtipy



Šplh po laně je opravdový sport.

Řadí se mezi gymnastiku a šplhá se 8 až

20 metrů. Musí se vyšplhat bez přírazu, to

znamená, bez pomoci nohou.

Nejvíce rekordů zde drží Češi.

Na příklad 8 metrů pokoři l Aleš Novák v

čase 4,87s.

Igor Rázga a Vojta Felber, 8.A1 5

Šplh po laně



Keltové neuměli psát a proto se toho o nich

dochovalo tak málo K..nejvíce informací nám

poskytl i hlavně řečtí cestovatelé a archeologické

nálezy.

Keltové žil i hlavně na území Irska, VB, v Gali i

(dnešní Francie) a dokonce i u nás. Jsou většinou

popisováni jako velcí l idi s modrýma očima,

plavými vlasy a jemnou pletí a charakterizováni

jako lid bojovný, odvážný a rychlý, někdy však až

dětinsky naivní. Byl i prý posedlí válkou, miloval i boj

a dobrodružství (díky tomu dobyli mnohá území a

dostal i se až do malé Asie), stejně milovali však

zábavu a hodování. Libovali si většinou v pestrých

barvách s proužky či kostkami.

Ví se že byli velmi zruční Skvěle zpracovávali

železné produkty (srpy, podkovy. . . ), stavěli mosty a

v české zemi dokonce zavedli první mince.

1 6

Keltové (část I )



Avšak byli i velmi vynalézaví vymyslel i např mlýnek

na obilí, hrnčířský kruh a pec na vypalování a aby

toho nebylo málo měli i vlastní kalendář kterému

říkal i stromoskop. . . . . . . . .můžete se najít a zj istit co

byste byli v keltském kalendáři: ) (keltský rok se liší

od našeho tím, že náš začíná z prosince na leden

novým rokem a keltům v listopadu svátkem

Samhain). Stromoskop vymyslel i druidové.

Příště se něco dozvíte o Keltech a kouzlech.

1 7 Míša Zajíčková, 8.B



Jirka Král je jeden z nejpopulárnějších

„youtuberů“ z České republiky. Točí videa i

s ostatními youtubery. Točí například GTA

Online, Minecraft minihry a vlogy. Na

svém kanále má přibl ižně 750 tisíc

odběratelů.

Jirka Král

1 8Max a David, 3.B



Už jste někdy jel i tramvají nad auty? Strašně

se to kejve, ale je to fakt super. Je to v

Německu ve Wupertalu. Můžete si to

vyzkoušet. POZOR!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Moc velká

výška:-) Neměli by v tom jezdit malé děti.

Zkuste to! Dá se říci, že je to taková tramvaj.

Je to 1 0 metrů nad řekou a 8 metrů nad

ulicí. Bude se vám to líbit.

1 9

Schwebebahn

Lukáš Wiedemann, 3.A
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A další členové školního časopisu,

kteří nám dodávají články. . .

Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2

Závěr




